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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyûlése – figye-
lemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyv-
vizsgálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. törvény (a
továbbiakban: kktv.) 39. §-ának a) pontja által biztosított
hatáskörére, a kamarai tagsági viszony keletkezésérõl, a
bejegyzett könyvvizsgálói társaságról szóló 4–10. és
18–24. §-ainak, továbbá a 49. § (2) bekezdésének, vala-
mint az 56. §-ának végrehajtása céljából az alábbiakban
részletezett felvételi szabályzatot alkotja, amely az alap-
szabály 99. pontja értelmében annak mellékletét képezi.*

I. FEJEZET

56. § A felvételi bizottság feladata a tagfelvételi kérel-
mek, továbbá a könyvvizsgálói társaságok bejegy-
zésére vonatkozó kérelmek vizsgálata és elbírálása.

1. A felvételi bizottság megválasztása és mûködé-
se a kktv. 49–51. §-a, valamint az Alapszabály 148.
pontjának a)–j) alpontjaiban foglaltak szerint
történik.

II. FEJEZET

A KAMARAI TAGSÁG

A tagsági viszony keletkezése

4. § Azt a személyt (a továbbiakban: kérelmezõ), aki
az 5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel,
kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé. 
A feltételek meglétét a kamara felvételi bizottsága
ellenõrzi.

2. A felvételi kérelmet és a feltételek igazolását
szolgáló okmányokat az 1. sz. melléklet szerinti
adatlap felhasználásával, a kamara helyi szerve-
zetéhez kell benyújtani.

3. A helyi szervezetnek a szervezet elnöke által er-
re kijelölt tagja – a felvételi bizottság által kiadott
útmutató alapján – tartalmilag és formailag ellen-
õrzi a benyújtott kérelmet, melyet a szervezet el-
nöke – támogató vagy elutasító ajánlása csatolásá-
val – továbbít a felvételi bizottsághoz.

5. § A kamara tagja lehet az a természetes személy, aki
a) e törvény szerinti, illetve e törvény hatálybalé-

pése elõtt a 70. § szerint megszerzett okleveles
könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik,

4. Az okleveles könyvvizsgálói képesítést az állam
által elismert könyv-vizsgálói oklevél (kktv. 34. §
(4) bekezdés) igazolja.

5. Az 4. pont szerint képesítéssel egyenértékû a
kktv. 21. §-a szerinti feltételek közokirati igazo-
lása.

5. § b) büntetlen elõéletû,

6. A büntetlen elõéletet 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.

7. Nem magyar állampolgár esetén a büntetlen
elõéletet az adott ország szabályai szerint kell iga-
zolni és a hitelesített magyar fordítást is csatolni
kell.

5. § c) Magyarországon könyvvizsgálói tevékenységet
kíván folytatni,

8. A kérelmezõ azt, hogy könyvvizsgálói tevé-
kenységet kíván folytatni, az adatlap vonatkozó
sorának „igen”, „nem” lehetõségei közül, a meg-
felelõ válasz aláhúzásával nyilatkozza.

9. Az a kérelmezõ, aki az 5. § e) pontjában, illetve
a 6. § (2) bekezdésében elõírt feltételeknek meg-
felel, de nem kíván könyvvizsgálói tevékenységet
folytatni, kamarai tagfelvételi kérelmével egyide-
jûleg kérheti kamarai tagságának szüneteltetését. 

5. § d) munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztvi-
selõi jogviszonyban, szolgálati viszonyban,
munkaviszony jellegû jogviszonyban (a továb-
biakban: munkaviszony) – a 6. § (1) bekezdé-
sében és a 30. § (1) bekezdésében foglaltak ki-
vételével – nem áll, illetve aki a 19. §-ban rész-
letezett könyvvizsgálói társaságon kívül más
gazdasági társaságban személyes közremûkö-
désre tagként, vezetõ tisztségviselõként nem
kötelezett, illetõleg munkaviszonyát, szemé-
lyes közremûködésre vonatkozó jogviszonyát
a kamarai tagsági viszony keletkezésével meg-
szünteti.

10. A tagfelvételi kérelem elõterjesztésének idõ-
pontjában munkaviszonyban már nem álló tag-
jelölt esetében a feltétel teljesítését saját kezû-
leg aláírt nyilatkozata igazolja. Azoknak a kérel-
mezõknek, akik arra vállalnak kötelezettséget,
hogy fennálló munkaviszonyukat a kamarai
tagsági viszonyuk keletkezésével megszüntetik,
legkésõbb a kamarai eskü letételéig – az ezt ta-
núsító okirat(ok) csatolásával, illetve felmutatá-
sával – igazolniuk kell, hogy a fenti feltételnek
eleget tettek. Amennyiben erre nem kerül sor,
úgy a felvételi bizottság az ügyükben hozott tag-
felvételrõl szóló határozatot – figyelemmel a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (továbbiakban: ket.) 114. § (1) és (2) be-
kezdésére – visszavonja.
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6. § (1) Az 5. § d) pontjában elõírt követelményektõl
el lehet tekinteni, ha a kérelmezõnél a munka-
adó munkaköri feladatként jelölte meg a könyv-
vizsgálói tevékenység végzését, és írásban nyi-
latkozik arról, hogy a kamarai tag a feladatát
függetlenségének csorbítása nélkül el tudja lát-
ni, valamint hogy a munkaviszonyból adódó jo-
gok és kötelezettségek érvényesítésével nem
akadályozza a kamarai tag független könyvvizs-
gálói tevékenységét.

11. Azt a tényt, hogy a munkáltató munkaköri fel-
adatként jelölte meg a könyvvizsgálói tevékeny-
ség végzését – kktv. a 30. § (1) bekezdésének kivé-
telével –, munkaköri leírással, ennek hiányában
a fenti tevékenység kifejtésére irányuló jogvi-
szony alapjául szolgáló szerzõdéssel, valamint a
munkáltató (társaság felelõs vezetõje) nyilatkoza-
tával kell hitelt érdemlõen bizonyítani.

12. A kktv. 6. § (1) bekezdésében foglalt írásbeli
nyilatkozat megtételére a munkáltató, e nyilatko-
zat beszerzésére pedig a kamarai tagjelölt köteles.

13. A felvételi bizottság a kktv. 6. § (1) bekezdésé-
ben és az alapszabály 195. pontjának b) alpontjá-
ban biztosított mérlegelési jogkörének gyakorlá-
sa során jogosult egyrészt annak eldöntésére,
hogy az e bekezdésben megkívánt feltételek a ké-
relmezõ esetében fennállnak-e, másrészt az arra
vonatkozó döntésre, hogy a feltételek hiánytalan
fennállása esetén indokoltnak tartja-e az e bekez-
désben biztosított kedvezmény alkalmazását a ké-
relmezõ esetében.

5. § e) kamarai taggal, a törvény hatálybalépése elõtt
hatályban volt rendelkezések szerint bejegyzett
könyvvizsgálóval kötött munkaszerzõdés alap-
ján, illetõleg a kamaránál bejegyzett könyvvizs-
gálói társaságnál könyvvizsgáló mellett munka-
viszonyban, a 30. § (1) bekezdése szerinti tag-
sági viszonyban végzett, az okleveles könyv-
vizsgálói képesítés megszerzését követõen
megkezdett, és a tagfelvételi kérelem elõter-
jesztését megelõzõ öt éven belül teljesített, a
kamara által ellenõrzött hároméves szakmai
gyakorlatot [a 26. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott könyvvizsgálói tevékenységben való
közremûködést] igazolt.

14. A hároméves szakmai gyakorlat kizárólag ak-
kor tekinthetõ teljesítettnek, ha azt a kamarai tag-
jelölt az okleveles könyvvizsgálói képesítés meg-
szerzését követõen, a mentori rendszer keretein
belül, legalább heti 20 óra idõtartamú munkavi-
szonyban, illetve munkavégzéssel járó tagsági vi-
szonyban töltötte. A fenti feltételeket, a jogvi-
szony alapját képezõ munka-szerzõdésben, társa-
sági szerzõdésben kell rögzíteni.

15. A kamarai tagjelölt felkészülési ideje, azaz
mely idõ alatt a szakmai gyakorlatot megszerzi, a
mentori idõszak. A mentori idõszak 3 év, mely
alapesetben a nyilvántartásba vétel idõpontjától
a kamarai tagfelvételig tart. Amennyiben a men-
tori idõszak valamely okból megszakad, az ké-
sõbb folytatható, de az elõírt 3 év szakmai gya-
korlatot a tagfelvételi kérelem elõterjesztését
megelõzõen 5 éven belül teljesíteni kell.

16. A felvételi bizottság a mentori idõszak lejártá-
val, a mentor által készített összefoglaló értéke-
lés alapján írásban minõsíti a tagjelölt szakmai
tevékenységét, melyet a bizottsági ülést követõ
15 munkanapon belül a tagjelölt részére meg-
küld.

6. § (2) Az 5. § e) pontjában elõírt követelménytõl el
lehet tekinteni a közalkalmazotti, köztisztviselõi
jogviszonyban álló kérelmezõnél, ha a munkaadó
a munkakör betöltéséhez követelményként írta
elõ a könyvvizsgálói képesítést, és a munkaadó
írásbeli nyilatkozatával igazolja, hogy legalább
három éves – könyvvizsgálói képesítést igénylõ –
szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyet a felvé-
teli bizottság elfogad.

17. A felvételi bizottság a kktv. 6. § (2) bekezdésé-
ben és az alapszabály 195. pontjának b) alpontjá-
ban biztosított mérlegelési jogkörének gyakorlá-
sa során jogosult eldönteni, hogy a kérelmezõ
munkavégzésre irányuló jogviszonya – illetve az
annak alapjául szolgáló szerzõdés – elfogadható-
e szakmai gyakorlat teljesítése céljából.

18. Azt a tényt, hogy a munkaadó a munkakör be-
töltéséhez követelményként írta elõ a könyvvizs-
gálói képesítést, kinevezési okmánnyal vagy
munkaköri leírással, ennek hiányában munka-
szerzõdéssel, valamint a munkáltató nyilatkoza-
tával kell hitelt érdemlõen bizonyítani. A kineve-
zési okmánynak, a munkaköri leírásnak, a mun-
kaszerzõdésnek, illetve a munkáltatói nyilatko-
zatnak a könyvvizsgálói képesítés elõírását kifeje-
zetten és szövegszerûen kell tartalmaznia.

19. A közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony-
ban álló tagjelöltek a mentori rendszer keretein
belül, a kamara által szervezett gyakorlati okta-
tásban való részvétellel teljesíthetik szakmai gya-
korlatukat.
A mentori rendszerbe azok a kérelmezõk kérhe-
tik a felvételüket, akiknek a szakmai gyakorlat
teljesítésére irányuló jogviszonyát a felvételi bi-
zottság a 17. pontban megfogalmazott mérlegelé-
si jogkörének gyakorlása során elfogadja.
A szakmai gyakorlat teljesítésérõl az ügyvezetõ
igazolást állít ki, melyet a felvételi bizottság részé-
re átad. 
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5. § f) az alapszabályban meghatározott összegû
könyvvizsgálói felelõsségbiztosítással rendel-
kezik a felvételkor és utána folyamatosan, ki-
véve arra az idõtartamra, amikor a tagsága
szünetel.

5. § g) az alapszabályban foglaltakat magára nézve
kötelezõnek ismeri el, 

5. § h) az alapszabályban meghatározott módon vál-
lalja a kamarai tagdíj megfizetését.

5. § i) a tagfelvételi kérelem benyújtásáig a 24/A. §
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette
és ezt hitelt érdemlõen igazolja.

20. A könyvvizsgálói felelõsségbiztosítást a bizto-
sítási szerzõdés, vagy a biztosítónak a tag nevére
szóló nyilatkozata igazolja.
A kérelmezõnek a tagfelvételi kérelem benyújtá-
sáig hitelt érdemlõen (postai csekk, vagy átutalá-
si megbízás másolatának becsatolásával) igazol-
nia kell, hogy a kktv. 24/A. § szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat befizette.

6. § (3) A felvételi bizottság elutasítja annak a könyv-
vizsgálónak a felvételi kérelmét, aki úgy végzett
könyvvizsgálói tevékenységet, hogy nem volt ka-
marai tag, vagy nem rendelkezett e törvény ha-
tálybalépése elõtt hatályban volt rendelkezések
szerint könyvvizsgálói engedéllyel.

21. A könyvvizsgálói tevékenység jogosulatlan
végzését és a könyvvizsgálói engedély hiányát a
kamarának kell bizonyítania. E kötelezettségének
teljesítéséhez a felvételi bizottság igénybe veheti
az etikai bizottság közremûködését. 

7. § (1) A felvételi bizottság a tagfelvétel tárgyában a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
határoz, és határozatát a kérelmezõvel a határo-
zat meghozatalát követõ 15 napon belül írásban
közli.

22. A tagfelvételi kérelem tárgyában hozott érde-
mi határozatát a bizottság testületi ülésen, tárgya-
láson kívül hozza meg. A határozat meghozatal-
ára nyitva álló 30 napos határidõt a tagfelvételi
kérelemnek a felvételi bizottsághoz történõ beér-
kezésétõl kell számítani. A határozatot külön
íven kell megszövegezni. A határozatot a bizott-
ság elnöke írja alá.

23. A 22. pont szerinti határozat meghozatalánál
figyelemmel kell lenni a kktv., az alapszabály, va-
lamint jelen szabályzat irányadó rendelkezéseire.
A határozat tartalmára vonatkozóan a kktv. 72. §
(1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

24. A kamarai tagsági viszony a tagfelvételi kére-
lemnek helyt adó kamarai határozat meghozata-
lának napjával keletkezik.

7. § (2) Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a fel-
vételi bizottság a kérelem beérkezésétõl számított
30 napon belül – megfelelõ határidõ megjelölésé-
vel és a mulasztás következményeire történõ fi-
gyelmeztetés mellett – a kérelmezõt hiánypótlásra
hívja fel.

7. § (3) A tagfelvételt csak az 5. § szerinti feltételek hi-
ánya, illetõleg a 8. §-ban foglaltak esetén lehet el-
utasítani. A döntést a nevezett rendelkezésekre hi-
vatkozással meg kell indokolni.

25. A tagfelvétel feltételeinek fennállását, vagy
azok hiányát különös körültekintéssel és foko-
zott gondossággal kell vizsgálni.

26. Amennyiben a bizottság megállapítja, hogy a
kamarai tagjelölt tagfelvételi kérelme nem felel
meg a 23. pontban felsorolt jogszabályok és ka-
marai szabályzatok rendelkezéseinek, vagy hogy
az más okból kiegészítésre szorul, úgy a kérelem
beérkezésétõl számított 30 napon belül – a hiá-
nyok megjelölése és megfelelõ határidõ kitûzése
mellett- írásban felhívja a kérelmezõt a hiányok
pótlására azzal, hogy ennek elmaradása kérelme
elutasítását vonja maga után. A hiánypótlási ha-
táridõ megállapításánál figyelemmel kell lenni a
hiánypótlás körére, illetve az annak teljesítésé-
hez szükséges idõre.

27. Az elutasító határozatot indokolni kell.

7. § (4) A kérelmezõ a határozat ellen a kézhezvételtõl
számított 30 napon belül a kamara elnökségéhez
(a továbbiakban: elnökség) fellebbezhet. A felleb-
bezést a felvételi bizottsághoz kell benyújtani.

28. A fellebbezést – az elnökséghez címezve – a
felvételi bizottsághoz kell benyújtani, amely bi-
zottság megvizsgálja, hogy azt határidõben, és az
arra jogosult nyújtotta-e be. Amennyiben a felleb-
bezés a fenti feltételeknek megfelel, úgy azt to-
vábbítja a kamara általános alelnökének.

29. Az általános alelnök a fellebbezéssel érintett
tagfelvételi ügyeket – szükség esetén jogi szakvé-
lemény beszerzése mellett – elõkészíti oly mó-
don, hogy azokban az elnökség részérõl megala-
pozott döntés születhessen. A fellebbezés díja a
kktv. 24/A. § (2) bekezdésében megállapított igaz-
gatási szolgáltatási díj 50%-a. Amennyiben az el-
nökség a fellebbezésnek helyt adva a felvételi bi-
zottság határozatát megváltoztatja, úgy a jogor-
voslati eljárásban befizetett igazgatási szolgáltatá-
si díj a kérelmezõnek visszajár.

7. § (5) Az elnökség a fellebbezés kérdésében 60 na-
pon belül határoz, és határozatát a meghozatalt kö-
vetõ 15 napon belül a kérelmezõvel írásban közli.

4a könyvvizsgálói kamara
felvételi szabályzata



7. § (6) Az elnökség a határozata ellen a kérelmezõ a
kézhezvételtõl számított 30 napon belül keresettel
fordulhat a bírósághoz.

30. A határozat meghozatalára nyitva álló 60 na-
pos határidõt a fellebbezésnek a felvételi bizott-
sághoz történt beérkezésétõl kell számítani.

31. Az elnökség határozatának alakjára, valamint
annak meghozatalánál érvényesülõ szempontok-
ra és tartalmára vonatkozóan a 22. pont 2. mon-
datában, valamint a 23. pontban rögzítettek meg-
felelõen irányadóak. A határozatnak tartalmaznia
kell továbbá a bírói út igénybevételének lehetõsé-
gére történõ pontos kioktatást (milyen határidõn
belül terjeszthetõ elõ a kereset, mely bírósághoz
kell benyújtani) is. Az elnökség határozatát a ka-
mara elnöke írja alá.

32. A határozatnak a kamarai tagjelölt (meghatal-
mazottja) részére történõ kézbesítése tényét, il-
letve a kézhezvétel napját a küldeményhez csatolt
tértivevényen szereplõ dátum, illetve a kamarai
tagjelölt (meghatalmazottjának) aláírása igazolja.

8. § (1) A felvételi bizottság elutasítja annak a tagsági
kérelmét,
a) aki a közügyektõl vagy a könyvvizsgálói tevé-

kenységtõl eltiltó jogerõs bírósági ítélet hatálya
alatt áll,

b) akit a kamarából korábban kizártak,
c) akit a kamarai tagdíj nem fizetése miatt a kama-

ra tagjai közül töröltek,
d) aki cselekvõképességét korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt áll.

33. A kktv. 8. § (1) bekezdésének a) és d) pontja-
iban meghatározott tényeket jogerõs bírósági íté-
lettel kell dokumentálni.

34. A kktv. 8. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai-
ban megjelölt tényeket a kamara jogerõs határo-
zataival kell bizonyítani. 

8. § (2) Ha az (1) bekezdés a), d) pontjában foglalt kö-
rülmény a kamarai tagság ideje alatt következett
be, a kamarai tagság a 16. § szerint megszûnik.

9. § (1) A kamarából kizárt tag a kizárásról szóló hatá-
rozat jogerõre emelkedése után 3 év elteltével
kérheti a kamarai tagok közé felvételét.

(2) A kamara tagjai közül a tagdíj nem fizetése
miatt törölt személy a tagdíjhátralék megfizetését
követõ 1 év elteltével kérheti a tagok közé felvé-
telét.

(3) A 6. § (3) bekezdése szerint elutasított könyv-
vizsgáló az errõl szóló határozat jogerõre emelke-

dése után 4 év elteltével kérheti a tagok közé fel-
vételét.

(4) E §-ban foglalt esetekben a kérelmezõt a tagok
közé fel kell venni, ha megfelel az 5. §-ban meg-
határozott feltételeknek.

35. A kamarából kizárt, illetve a tagnyilvántar-
tásból törölt, valamint a jogosulatlanul végzett
könyvvizsgálói tevékenység miatt elutasított tag-
jelöltek által ismételten elõterjesztett felvételi
kérelmek elbírálása során fokozottan figyelem-
mel kell lenni a 23. pont elsõ mondatában fog-
laltakra.

36. Azon könyvvizsgáló esetében, akinek tagsági
viszonya a kktv. 16. §-a alapján megszûnt, és a 
9. § – illetve kilépés esetén az általános szabályok
– szerint ismételt felvételét kéri a kamarába, a ké-
relem elbírálásakor az 5. § e) pontjában elõírt fel-
tételt teljesítettnek kell tekinteni.

10. § (1) A kamara a tagjai közé felvett könyvvizsgálót
nyilvántartásba veszi, és arcképes könyvvizsgálói
igazolvánnyal látja el. A nyilvántartásba vett
könyvvizsgáló jogosult a „bejegyzett könyvvizs-
gáló” címet használni.

37. A tagnyilvántartás vezetése, valamint a könyv-
vizsgálói igazolványok elkészíttetése, kiadása és
érvényesítése a kamara hivatali szervezetének
feladata.

10. § (2) A kamarai tagnak a könyvvizsgálói igazolvány
átvétele elõtt a következõ szövegû esküt kell a ka-
mara elnöke elõtt letennie és aláírásával megerõ-
sítenie:
„Én ................................... esküszöm, hogy könyv-
vizsgálói tevékenységemet a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, a jogszabályok rendelkezései, a
szakmai és etikai követelmények szerint lelkiis-
meretesen, legjobb tudásom szerint végzem, és e
tevékenységem során tudomásomra jutott állami,
hivatali és üzleti titkot meg-õrzöm.
(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

10. § (3) A kamarai tagok nyilvántartása – az egyes ka-
marai tagokra vonatkozóan – a következõ adato-
kat tartalmazza:
a) nyilvántartási szám (tagsági igazolvány szá-

ma),
b) név (családi és utónév, leánykori név),
c) születési hely, idõ,
d) anyja neve,
e) cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím,
f) az iskolai végzettséget, valamint a szakképesí-

tést igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító in-
tézmény neve,

5 a kamarai Hírlevél
melléklete



g) intézményi minõsítés,
h) tagsági jogállás (aktív vagy szünetelõ),
i) tagfelvételt követõ szakmai továbbképzésen

való részvétel igazolása,
j) fegyelmi büntetések, azok alóli mentesítések

idõpontja, továbbá
k) a szakmai továbbképzéssel, a minõség-ellenõr-

zéssel, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos
adatok.

10. § (4) Az (1) bekezdés szerinti könyvvizsgálói iga-
zolvány tartalmazza:
a) a kamarai tag nevét, születési helyét, idejét,

anyja nevét,
b) a kamarai tag fényképét,
c) a kamarai tag nyilvántartási számát (a tagsági

igazolvány számát),
d) az igazolvány sorszámát, érvényességét,
e) a kamara elnökének aláírását.

Bejegyzett könyvvizsgálói társaság

18. § (1) A kamara a könyvvizsgálói tevékenység vég-
zésére jogosult – a 19. §-ban meghatározott felté-
teleknek megfelelõ – társaságokat nyilvántartásba
veszi, és a bejegyzésrõl igazolást ad.

38. (1) E szabályzat alkalmazásában – a kktv. 1. §
(1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –
könyvvizsgálói társaság az a gazdasági társaság
vagy szövetkezet, amely a kktv. 19. § a)–d)
pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, és
amelyet ennek megfelelõen a Felvételi Bizottság
bejegyzett könyvvizsgálói társaságként nyilván-
tartásba vesz. 

(2) A könyvvizsgálói társaság nyilvántartás-
ba vételi kérelmét, önálló képviseleti joggal ren-
delkezõ ügyvezetõje, illetve meghatalmazással
igazolt jogi képviselõje a felvételi szabályzat 2. sz.
melléklet szerinti adatlap felhasználásával ter-
jeszti elõ a helyi szervezethez. A helyi szervezet
elnöke véleményének csatolásával juttatja el a ké-
relmet a felvételi bizottsághoz. 

(3) A kérelmezõnek a nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtásáig hitelt érdemlõen (postai
csekk, vagy átutalási megbízás másolatának be-
csatolásával) igazolnia kell, hogy a kktv. 24/A. §
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

39. A könyvvizsgálói társaság nyilvántartásba vé-
telérõl és bejegyzésérõl a felvételi bizottság dönt.

40. A nyilvántartásba vétel és bejegyzés nem ke-
letkeztet kamarai tagsági viszonyt.

18. § (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a könyvvizsgálói társaság nevét,
b) a könyvvizsgálói társaság nyilvántartási számát,

c) az igazolás sorszámát, érvényességét,
d) a kamara elnökének aláírását.

19. § Könyvvizsgálói társaság (1. §) keretében könyvvizs-
gálói tevékenység abban az esetben folytatható, ha
a) gazdasági társaság vagy szövetkezet cégbírósá-

gon bejegyzett, illetõleg cégbírósági bejegyzés-
re benyújtott tevékenységi körében csak a 26.
és 27. § szerinti tevékenységet jelölték meg,

b) kamarai tagok végzik a könyvvizsgálói tevékeny-
séget, készítik a könyvvizsgálói jelentést, látják el
záradékkal a számviteli dokumentumokat, 

c) a szavazati jogok többségével a kamarai tagok,
illetõleg a tulajdonos országában bejegyzett
könyvvizsgálói társaságok rendelkeznek,

d) vezetõ tisztségviselõi között többségben van-
nak azok a kamarai tagok, akiknek a kamarai
tagsága nem szünetel.

20. § (1) A könyvvizsgálói társaság a kamara felvételi
bizottságától kéri – a feltételek teljesülését igazo-
ló okirat bemutatásával – a könyvvizsgálói tevé-
kenységre való jogosultság elismerését. A feltéte-
lek meglétét a felvételi bizottság ellenõrzi.

(2) A felvételi bizottság a kérelem benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül köteles a bejegyzés tárgyában
határozatot hozni és azt a kérelmezõvel a határo-
zat meghozatalát követõ 15 napon belül írásban
közölni.

41. A felvételi bizottság a 2. sz. mellékletben foglal-
takat és a kapcsolódó dokumentumokat ellenõrzi. 

42. A könyvvizsgálói társaság könyvvizsgálói te-
vékenységre való jogosultságának elismerése a
felvételi bizottság kizárólagos hatáskörébe tarto-
zik. Amennyiben azonban a társaság a kktv. 19. §
a)–d) pontjaiban részletezett feltételeknek meg-
felel, és a 24/A. § szerinti igazgatási szolgáltatási
díjat igazoltan megfizette, nyilvántartásba vétele
nem tagadható meg.

43. Az elismerési kérelem ügyében a felvételi bi-
zottság, „a könyvvizsgálói társaságok kamarai
nyilvántartásba vételére és annak megszüntetésé-
re vonatkozó eljárás” alapján jár el, amelyet kü-
lön szabályzat tartalmaz.

21. § (1) Ha a kölcsönös elismerés nemzetközi szerzõ-
dés szerinti feltételei teljesülnek, vagy a viszonos-
sági gyakorlat fennáll, akkor az 5. § szerint a ka-
mara tagja lehet a külföldön bejegyzett természe-
tes személy könyvvizsgáló, a 18. § szerint a kama-
ra nyilvántartásba veszi a külföldön bejegyzett
könyvvizsgálói társaságot is.

(2) Amennyiben a külföldön bejegyzett könyv-
vizsgáló vagy könyvvizsgálói társaság kölcsönös
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elismerésének feltételeit nemzetközi szerzõdés
nem rendezi, a viszonossági gyakorlatot a pénz-
ügyminiszter a külügyminiszterrel egyetértésben
– a kamara véleményének kikérése után – tájé-
koztatóban közzéteszi.

44. A kktv. 21. §-ában írt feltételek vizsgálata és a
döntés meghozatala a felvételi bizottság feladata.

45. A felvételi bizottság a nemzetközi szerzõdés,
a viszonossági gyakorlat, illetve a pénzügymi-
niszter és a külügyminiszter tájékoztatása sze-
rint jár el.

III. FEJEZET

HATÁLYBALÉPÉS

46. Ezt a szabályzatot, annak kamarai küldöttgyû-
lés általi elfogadását követõen a Számvitel, Adó,

Könyvvizsgálat címû folyóiratban közzé kell ten-
ni. Hatályba 2006. február 1. napjával lép azzal,
hogy a közigazgatási hatósági eljárásra vonatko-
zó rendelkezéseit a 2005. november 1-jét követõ-
en indult ügyekben és a megismételt eljárásban
kell alkalmazni.

47. A felvételi bizottság a körülményeket mérle-
gelve kivételesen azon tagjelöltek szakmai gya-
korlatát is elfogadhatja, akik a mentori rendszer-
be elmulasztottak bejelentkezni, ugyanakkor
2002. szeptember 1-jéig legalább 7 hónap szak-
mai gyakorlatot teljesítettek.

48. A tagjelöltek 2002. szeptember 1-je – a mento-
ri rendszer hatályba lépése – elõtt teljesített, illet-
ve a jelen szabályzat 47. pontja szerint végzett
szakmai gyakorlatának elfogadására a 2002. már-
cius 1-jén hatályba lépett felvételi szabályzat vo-
natkozó, 2002. augusztus 31-ig alkalmazni ren-
delt elõírásai az irányadóak.
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A felvételhez szükséges adatlapokat a természetes személyek és a társaságok is a kamara helyi
szervezeteitõl igényelhetik, illetve letölthetik a kamara honlapjáról: www.mkvk.hu.

Az 1. számú melléklet a „Kamarai tagfelvételi kérelem természetes személy könyvvizsgáló részére”.
Ez tartalmazza a személyi adatokat, a feltételeket igazoló adatokat, a csatolandó dokumentumok
jegyzékét stb.

A 2. számú melléklet az „Adatlap a könyvvizsgálói tevékenység folytatására vonatkozó jogosult-
ság elismeréséhez, könyvvizsgálói társaságok részére”.
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